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Vážení a milí spoluobčané,
tento úvodní článek píši ve středu
29.6.2016, tedy po druhém veřejném
zasedání v letošním roce a po
úspěšných, ale hlavně moc pěkných
oslavách 140 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Zdounkách.
V tento čas, již zhruba 1,5 měsíce
probíhá největší investice z pohledu
obecního rozpočtu roku 2016, a tím je
splašková kanalizace a nový silniční
průtah přes místní část Nětčice. Práce,
i díky počasí při této akci, jedou dle
stanoveného časového harmonogramu
s kvalitou zatím velmi dobrou. Řada
menších investic určených k realizaci
v tomto roce je splněna, a ještě chceme
naplno v druhém pololetí rozjet realizaci
nového parku ve středu obce Zdounky
a dokončení výměny technologie
veřejného osvětlení ve Zdounkách a
úplnou výměnu osvětlení v Nětčicích.
A co dále se událo během druhého
čtvrtletí tohoto roku, tedy dá se říci od
poslední schůze Zastupitelstva obce
Zdounky, která proběhla 17.3.2016?
V době od uzávěrky posledního
čísla
Informačního
zpravodaje
(10.4.2016) do uzávěrky tohoto čísla
(10.7.2016) se rada obce sešla celkem
4x, z toho 1x byla rozšířena o všechny
členy našeho zastupitelstva a 1x
proběhla veřejná schůze v sále Domu
kultury
ve
Zdounkách
(23.6.2016).
Z
informačně
nejdůležitějších
záležitostí, které rada obce projednala,
schválila, či vzala na vědomí, vybírám
pro vás tyto:
- převod
kladného
hospodářského
výsledku MŠ Zdounky za r. 2015 ve
výši 20.314,82 Kč, a to do rezervního
fondu v poměru 20 % ze zisku
(4.062,82 Kč) a 80 % ze zisku (16.252,Kč) do fondu odměn, (což je v souladu
s § 30 a § 32, zákona č.250/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů )
- převod
kladného
hospodářského
výsledku ZŠ Zdounky za r. 2015 ve výši

-

-

-

-

-

-

-

-

45.051,18 Kč, a to do rezervního fondu
v poměru 20 % ze zisku (9.010,18 Kč)
a 80% ze zisku (36.041,- Kč) do fondu
odměn ( což je v souladu s § 30 a §
32, zákona č.250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
dohodu o dočasném užívání pozemků
v k.ú. Divoky mezi Obcí Zdounky a
ČSOP Divoky pro akci „Procházka
lesem plným pohádek“ (letos byl již 38.
ročník), která se uskutečnila dne
21.5.2016 (úhrada za dočasné užívání
pozemků činí 200,- Kč)
žádost Poradenského centra pro
sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
činnost pro rok 2016 ve výši 2.000,- Kč
žádost Kroměřížské nemocnice, a.s. o
sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč,
kde tato částka bude využita pro
zkvalitnění služeb Gynekologickoporodnického oddělení se zaměřením
na podporu laktace a laktační poradny
žádost o povolení zřízení skautského
tábora na p.č. 533/1 v k.ú. Divoky ve
dnech 1.7. - 16.7. 2016, žadatelem je
Junák – český skaut, středisko
Psohlavci Uherské Hradiště, z.s.
cenovou nabídku fy Proizol – Jan
Kučera z Nětčic na provedení akce
„Nátěr
krytiny
na
zvonici
ve
Cvrčovicích“
žádost pí Marty Kadákové ze Zdounek
č.p. 58 o umístnění do DsCHB ve
Zdounkách, a to od 1.5.2016 (po
zemřelé pí Jarmile Lorencové)
první navýšení nájemného s účinností
od 1.9.2016, tedy po 10 letech, u
všech
nájemníků
DCHB
ve
Zdounkách, ul. Tyršova 101, kromě
bytu správce DCHB
zápis č. 364/2015/IAK o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
Zdounky, IČ 00287938 za rok 2015 přezkoumání provedl ve dnech 11.4. 15.4.2016 kontrolor KÚ ZK ing. Ivo
Lejsal, nebyly zjištěny chyby a
nedostatky

- odměnu čestnému dárci krve p. Josefu
Vaňharovi
ze Zdounek
(50
bezplatných
odběrů)
v podobě
dárkového balíčku v hodnotě 500,- Kč
- dohodu o provedení záchranného
archeologického výzkumu mezi Obcí
Zdounky a Ústavem archeologické
památkové
péče
Brno,
veřejná
výzkumná
instituce,
při
stavbě
„Zdounky – Nětčice kanalizace – l.
etapa“
- objednávku Obce Zdounky u fy
REALKA - Rubíček s.r.o., Kroměříž na
zajištění provedení Projektových prací
– zpracování projektové dokumentace
ve stupni pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního vodoprávního
povolení stavby, pro stavbu „ZdounkyNětčice kanalizace l. etapa –
prodloužení stoky B a BB ( nabídková
cena činí 39.000,- Kč bez DPH )
- žádost Kroměřížské dráhy, z.s. o
poskytnutí veřejné finanční podpory na
Jízdy zvláštních historických vlaků na
trati Kroměříž – Zborovice v roce 2016
ve výši 10.000,- Kč
- tři žádosti SDH Zdounky, a to o pomoc
při přípravě oslav 140 let od založení
SDH Zdounky dne 25.6.2016 včetně
povolení akce „Večerní zábava –
posezení s hasiči“ a povolení akce
„Taneční zábava – Červencová noc“
dne 9.7.2016
- poděkování ZO ČSOP Divoky a SDH
Zdounky za spolupráci OÚ Zdounky při
přípravných pracích na realizaci 38.
ročníku
„Pohádkového
lesa
v Divokách“
- poděkování Sociálních služeb Uherské
Hradiště, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Zborovice za
sponzorský dar, který jsme jim
věnovali
- na doporučení výběrové komise
s účinností od 1.8.2016 jmenovat do
funkce novou ředitelku ZŚ ve
Zdounkách, Mgr. Lenku Beranovou
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… pokračování ze str. 1
- informace z EKO-KOMu, a.s. o mnoţství - smlouvu o dílo č. 17/2016 mezi Obcí
odpadu, který naše obec vytřídila v roce Zdounky a ing.Markétou Hoškovou ze
2015 a předala k vyuţití, celkem se Zlína, kde předmětem díla je zpracování
jednalo o 43,875 tun v částce 107.614Kč, ţádosti o dotaci z OPŢP a komunikace
jako příjem do obecního rozpočtu
se SFŢP aţ do doporučení ţádosti
k financování projektu: „Kompostéry pro
2. veřejná schůze Zastupitelstva občany obce Zdounky“ (20.000,- Kč bez
obce Zdounky v r. 2016 se uskutečnila ve DPH)
čtvrtek 23.6.2016. Projednala či schválila - Cenovou nabídku od fy DESACON Zlín,
celou řadu bodů, ze kterých vybírám pro s.r.o. v souvislosti s "Kompostéry pro
vás tyto nejzajímavější:
občany obce Zdounky" vypracování
- zprávu o činnosti Rady obce Zdounky od "Analýzy potenciálu produkce odpadů v
posledního veřejného zasedání
zájmové oblasti a materiálových toků",
- Zastupitelstvo obce Zdounky schvaluje vypracování "Projektu", vypracování
Závěrečný účet obce Zdounky za rok „Kumulativního rozpočtu“ a zajištění
2015, včetně Zprávy o výsledku publicity projektu dle grafického manuálu
přezkoumání hospodaření, a to bez SFŢP (12.000,- Kč bez DPH)
výhrad
- ekonomiku obce – zůstatky účtů k datu
- Zastupitelstvo obce Zdounky schvaluje 31.05.2016
Účetní závěrku obce Zdounky za rok - neméně důleţitý byl i opět bod, který se
2015. Součástí schválení je Protokol o týkal prodeje a koupě pozemků a jejich
schvalování účetní závěrky za rok 2015 bezplatných převodů, více se můţete
(viz. příloha)

ve svém zájmu dozvědět na webových
stránkách obce www.zdounky.cz
Váţení spoluobčané,
výše uvedené informace jsem se snaţil
opět vybrat tak, aby byly pro vás
zajímavými, hlavními a aby vás řádně
informovaly o práci rady a zastupitelstva
obce
za
druhé
čtvrtletí
právě
probíhajícího roku.
Na úplný závěr tohoto úvodního článku si
dovolím popřát hezké a pohodové
dovolené,
dětem
naplno
vyţití
prázdninových dnů, no a všem ostatním
mnoho slunných dní, načerpání sil a
energie na budoucí dny bez sluníčka a
tolika tepla, jako v letních měsících.
S přátelským pozdravem
Ing.Martin Drkula
starosta obce

ZUŠ Zdounky na klávesových a akordeonových soutěžích
Kaţdoročně vypisuje MŠMT pro ţáky základních uměleckých škol
celorepublikové soutěţe v různých uměleckých oborech (hudební,
výtvarný, dramatický a taneční). Ty se obvykle konají s tříletou
periodicitou tak, aby se v rámci jednotlivých oborů stihly prostřídat
všechny vyučované předměty. V hudebním oboru se tedy pravidelně
střídají různé nástroje včetně zpěvu, přičemţ letošní školní rok připadla
soutěţ mimo jiné také na ţáky hrající na elektronické klávesy a na
akordeon. Ţáci nejprve absolvují školní kolo, dále je čeká průchod sítem
okresního a krajského kola a ti, kteří ve svých krajích zvítězí, se potkají
v kole ústředním.
Z naší školy jsme vybrali trojici ve sloţení Zuzana Konečná (3. kategorie),
Filip Prchal (5. kat.) a Michaela Praţáková (7. kat.), kteří nás 17. února jeli
reprezentovat do Kroměříţe, kde poměřili svůj umělecký potenciál
s okresní konkurencí ve hře na elektronické klávesy. V klání s dalšími
třiceti šikovnými ţáky a ţačkami si náš výběr vedl nadmíru dobře. Všichni
si odvezli domů diplom s prvním místem, a mohli se tak těšit na
pokračování, které se konalo na témţe místě 10. března. V krajském kole
čekala na zdouneckou trojici jiţ konkurence o poznání silnější. Přesto se
ani zde mezi více jak čtyřiceti ţáky jejich výkony neztratily. Zuzka se
radovala z prvního místa, (ale nepostupového), Filip z druhého a Míša si
vítězstvím ve své kategorii zajistila výlet do Františkových Lázní, ve
kterých se na přelomu dubna a května odehrálo ústřední kolo. Z něj si
Míša odvezla kromě diplomu s krásným třetím místem také pocit z dobře
odvedené práce za celé dosavadní studium. Vţdyť do ústředního kola se
v historii naší školy dostal ţák hrající v sólových kategoriích teprve
podruhé. Gratulujeme! Míšino zapálení pro hudbu by mělo být příkladem
mnoha jiným šikovným ţákům, kterým takové výsledky unikají jen proto,
ţe svůj talent často raději vymění za pohodlí zahálky. A jelikoţ se Míša
chce věnovat hudbě profesionálně, jiţ nyní s půlročním předstihem jí
přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek na konzervatoř do Kroměříţe,
kde by ráda studovala hru na klarinet. Snad se jí její přání splní.
Vedle klávesových soutěţí se konala téţ soutěţ pro akordeonisty.
Zdouneckou ZUŠ vyjela reprezentovat nadaná Veronika Bolfová ze
Zborovic. 16. 3. se úspěšně účastnila krajského kola v Uherském Brodě,
v němţ si ve 4. kategorii zajistila hudebně přesvědčivým výkonem
výborné druhé místo. Také jí patří velká gratulace.
Můţeme jen doufat, ţe holkám i Filipovi vydrţí hudební nadšení i do
budoucna a ţe nám brzy budou moci zase ukázat, ţe hrát na hudební
nástroj je prostě baví. Má to totiţ smysl.
David Juga
Za ZUŠ Zdounky
www.zdounky.cz

Na fotografii p. učitel David Juga, žákyně
Michaela Pražáková a Erika Svobodová
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Krajské a senátní volby – 7. a 8. října 2016
Vážení, milí spoluobčané blíží se říjnové
krajské a senátní volby. Příští rok pro
změnu parlamentní volby a napřesrok
volby obecní. Jelikož kandiduji do
krajského zastupitelstva Zlínského kraje,
ráda bych se Vám pokusila objasnit,
jakým způsobem funguje vedení a správa
Zlínského kraje.
Obecná definice z různých zdrojů nám
sděluje, že kraj je vyšší územní
samosprávný
celek,
spravuje
své
záležitosti prostřednictvím samosprávy v
samostatné působnosti a také vykonává
státní správu v přenesené působnosti.
Nahlédneme-li do historie státní správy a
samosprávy na našem území, s
potěšením zjistíme, že od roku 1848 již
není řadový občan poddaným vrchnosti či
státu, ale je rovnocenným partnerem
státních orgánů. Jen pro zajímavost –
funkce samosprávy, jak ji známe dnes,
byla navržena během Říšského sněmu v
Kroměříži (1848) v tzv. kroměřížské
ústavě, kde se objevilo nezadatelné
právo obcí volit své zástupce, přijímat
členy do obecního svazku, právo
spravovat vlastní jmění, zřizovat místní
policii atd. Tehdejší císař František
Josef I. však nakonec sněm rozpustil
a rozhodl se vzít státní správu
a samosprávu kompletně do svých rukou
monarchy.
Co vlastně předchozí definice kraje
znamená? Dalo by se říci, že z části je
veden „politickými“ zástupci stran, které
volí občané z jeho čtyř okresů Kroměříže, Zlína, Uherského Hradiště a
Vsetína, a to jednou za čtyři roky. Ve
Zlínském kraji je to 45 zastupitelů, dále
jimi volených 9 radních (dříve byli známi
jako konšelé) a hejtman kraje. Tito
vykonávají tzv. samosprávu v tzv.
samostatné působnosti (dříve se jí říkalo
působnost „přirozená“).

www.zdounky.cz

Přenesená působnost byla zřízena jako
protiváha státní moci.
Tu v našem kraji zastupuje „úřednický“
KUZL, tj. Krajský úřad Zlínského kraje,
jehož hlavou je „nepolitický“ ředitel.
Krajský úřad se dělí na více či méně
populární odbory a oddělení s více či
méně
populárními
krajskými
zaměstnanci. Krajský úřad plní úkoly
uložené radou a zastupitelstvem a také
napomáhá činnosti výborů a komisí.
Důležitým pracovním úkolem krajského
zastupitelstva je volba rady kraje,
hejtmana, zástupce hejtmana a výborů.
Schvaluje programy rozvoje územního
obvodu, zajišťuje jejich realizaci a
kontrolu plnění, schvaluje rozpočet a
závěrečný účet kraje, zřizuje a ruší
příspěvkové
organizace,
schvaluje
základní
dokumenty
obchodních
společností zakládaných krajem, pouze
předkládá návrhy zákonů.
Na co tím narážím? Až Vám budou do
schránky chodit předvolební letáčky,
nepodlehněte sloganům typu „Zvýšíme
vám důchody“, „Nebudete platit poplatky
za odvoz komunálního odpadu“, protože
pokud nemá příslušná strana zastoupení
v poslanecké sněmovně, těžko může
krajský politik prosadit tyto sliby, které
nejsou
v kompetenci
krajského
zastupitelstva.
Cílem veřejné správy, kam patří i krajské
zastupitelstvo, je zlepšovat kvalitu života
občanů při respektování zásad trvale
udržitelného
rozvoje
a
zvyšovat
výkonnost a kvalitu poskytovaných
veřejných služeb. To, jak se to
uvedeným orgánům/institucím daří či
nedaří, můžeme my, (uvědomělí)
krajané zhodnotit právě v blížících se
krajských volbách.
V současném čtyřletém volebním období
je v koalici vedení Zlínského kraje strana
ČSSD, která má hejtmana Stanislava

Mišáka, tři radní a jednoho náměstka.
Strana KSČM má jednoho náměstka a
jednoho radního (pro životní prostředí a
dopravu) a strana SPO, která má také
jednoho náměstka a radního. Této koalici
se podařilo dostat míru nezaměstnanosti
pod průměr České republiky. Znatelně
se zlepšila kvalita krajských silnic II. a III.
třídy. Ve všech čtyřech nemocnicích bylo
zastaveno zadlužování, v Uherském
Hradišti vznikl nový interní pavilón a na
středních školách byly podpořeny
technické obory. Problémem, který
zůstává a je třeba jej vyřešit s ministrem
pro dopravu, je realizace rychlostní
silnice D49 z Hulína do Fryštáku (a dále
přes Vizovice na hranice se SR) a
obchvat Otrokovic. Dalším složitým
oříškem je rozporuplná Strategická
průmyslová zóna v Holešově.
V případě, že rovnou nevyhodíte
předvolební letáky do koše - pokud
možno do tříděného sběru ,
tak si zkuste pročíst volební program,
a jestliže Vás zaujme, přijďte k volbám,
a využijte tak Vaše občanské právo.
Jednoduše zvolte program, který je Vám
nejbližší a který Vám dává smysl. Ale
buďte pozorní a obezřetní při výběru,
protože líbivá slova nejsou vždy
vykonána.
Na závěr Vám všem přeji příjemný zbytek
prázdnin a dovolenou plnou sluníčka a
zážitků. Těším se na setkání s Vámi na
některém z mnoha našich předvolebních
mítinků nebo alespoň prostřednictvím
letáku, který od nás také dostanete do
schránky.
Ing. Kateřina Srncová
Kandidátka KSČM pro volby do
zastupitelstva Zlínského kraje
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Ani déšť neodradil příznivce dechovky
K 40. výročí založení Zdounečanky se uskutečnil koncert v areálu
SDH Zdounky. Jako první vystoupili naši nejmladší muzikanti ze
ZUŠ pod vedením Pavla Skopala ml. Tato muzika získala již mnoho
ocenění v rámci soutěží základních uměleckých škol. Přeji jim do
budoucna mnoho dalších úspěchů. Jako další vystoupila dechová
hudba zakládajících členů Zdounečanky. Tento nápad se zrodil již
vloni na Vánočním koncertě ve Zdounkách. První organizační
schůzka se konala letos na jaře ve Zlíně, poté následovalo asi
dalších 7 zkoušek. Chtěl bych tímto poděkovat bratrům Kupcovým,
Pavlu Skopalovi st., Ríšovi Plachému, Robertu Kozánkovi a
v neposlední řadě dirigentu Jiřímu Volfovi z Brna za jeho brilantní
direkci. Dále jako host vystoupila hanácká dechová hudba Hulíňané
pod vedením kapelníka Petra Poláka. Svým výkonem potěšili
mnoho fanoušků. Na závěr koncertu nám zahrála naše milá
Zdounečanka. Svým repertoárem vzpomněli našeho kamaráda a
kapelníka Mirka Nauče. Velké díky patří Věrušce Stratilové a
součesnému kapelníkovi Rudovi Foltýnovi, kteří celou tuto akci
zařizovali. Dále patří velké díky zastupitelstvu obce v čele se
starostou Ing. Martinem Drkulou. Nesmím zapomenout vyzdvihnout
profesionální výkon skvělé moderátorky paní Ivany Slabákové,
která nás celým odpolednem provázela. Po skončení koncertu se
všichni odebrali na DK, kde za zvuku Moravanky pokračoval
program taneční zábavou.
Antonín Mucha

POHLEDNICE
prostředí
OÚ Zdounky oznamuje spoluobčanům,
že připravuje vydání nových pohlednic obce
Zdounky a samostatně i místních částí.
Pohlednice budou k dostání v Trafice u p.
Paligové, v Chemodroze u p. Müllerové a na
pokladně OÚ.

8. 10. 2016 ve 20.00 hod.
PODĚKOVÁNÍ
Rada obce a Zastupitelstvo obce
Zdounky děkuje našemu spoluobčanu

panu Josefu Vaňharovi
ze Zdounek
za 50. odběr krve,
kterou jako čestný dárce daroval na
oddělení Transfúzní služby a
hematologie Nemocnice v Kroměříži.

Uzávěrka příspěvků do Informačního zpravodaje Zdounky je
10. října 2016. Příspěvky posílejte na adresu:
zpravodajzdounky@seznam.cz, nebo je můžete vložit do
poštovní schránky u obecního úřadu.

Výstava drobného zvířectva
ZO ČSCH Zdounky pořádá ve dnech 20. - 21.8.2016 místní výstavu králíků, drůbeže a holubů.
Součástí výstavy je expozice klubu Český strakáč.
Výstava otevřena: sobota 12.00 – 19.00 hod. / neděle

8.00 – 14.00 hod.

Sobota od 13.00 hod. ukázka KRÁLIČÍHO HOPU
Neděle od 11.00 hod. 5. ročník soutěže v KOKRHÁNÍ KOHOUTŮ
Bohaté občerstvení a tombola zajištěna.
Srdečně zvou chovatelé ze Zdounecka
www.zdounky.cz

Taťána Brablcová
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Z pohádky do pohádky
Letošní tábor mladých hasičů z Nětčic se konal v
krásném prostředí Krásenska u Moravského krasu.
Tématem pro letošní první červencový týden bylo jak
jinak než Z pohádky do pohádky.
Program byl plně nabitý. Jako první jsme vyráběli
pohádková trička a šátky. Každý den nám začínal jinou
pohádkou. Před snídaní nám ji přiblížili vedoucí malou
ukázkou. Celý den se potom nesl v duchu různých her a
soutěží k dané pohádce. Navštívili nás: Pejsek s
kočičkou, Včelí medvídci, Slepička a kohoutek, Červená
karkulka a Chytrá horákyně.
Uskutečnili jsme dva výlety. První se odehrál v Ostrově u
Macochy. Navštívili jsme zde krásnou jeskyní Balcarku.
Za druhým výletem jsme se vydali po stopách vlka a
dorazili jsem na ranč Kopaniny. Odměnou nám byla
projížďka na koních.
Na závěr celého tábora jsme obdrželi každý společnou
fotku, pamětní listy a překvapení ,,v kyblíčku“.
Kolektiv Mladých hasičů z Nětčic

Předprodej od 29.8.2016 na OÚ
ve Zdounkách.

www.zdounky.cz
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Činnost zdouneckých ochotníků
Dosud nezveřejněná fotografie. Jak hodnotit divadelní hru a
dvě nové hry.
Premiéru divadelního představení Jan Sarkander
považujeme bezesporu za dobře zahranou, jak o tom
svědčí tyto fotografie z děkování.
Já si myslím, že neexistuje spolehlivý způsob, podle
kterého můžeme s určitostí říct, že je divadelní představení
dobře zahrané. Často se totiž stává, že se nám něco líbí, a
druhý den už to není pravda. Můžeme se k tomuto tvrzení
jen přiblížit. Já jsem se o to pokusil takto. Vybral jsem si ze
dvou divadelních her Jan Sarkander dva stejné výstupy:
Vpád kozáků z premiéry a Eucharistický průvod se stejným
dějem z jiné hry Jan Sarkander, abych je porovnal. Při
přehrávání prvního výstupu jeviště jen dunělo pod údery
koňských kopyt, k tomu střelba, povely, křik, pláč, žen a
dětí, no hrůza, pražské Národní divadlo by to nepředvedlo
lépe. Tak umějí naši herci hrát! A pak jsem si přehrál
Eucharistický průvod. Jak to dopadlo? Velmi zajímavě, ale
přehrajte si to raději sami.
Určitě lépe dopadne humoristický román Dálkaři. Poslal
jsem vám jej v únoru a líbil se vám a byl jsem přesvědčen,
že se do něho hned pustíte. Kdybyste ho nenacvičovali,
určitě byste řekli. Proto vám „držím palce“a moc se těším.
Těším se současně i na vaše další představení s
přiléhavým názvem U nás v Lebedově a divím se - to
chcete stihnout obě hry v jednom roce? To se ještě nikdy
nestalo. Ale věřím tomu, chcete překvapit a Anička
Čevelová je na takové hry vynalézavá. Diváci se budou
smíchem válet. Ale při Dálkařích také. Takže uvidíme, při
které hře se budou válet víc nebo při které hře se budou
válet déle po zemi. Přeji vám, abyste to vyhráli, a tím si
současně polepšili pošramocenou reputaci při předvádění
vpádu kozáků.
Josef Okáník

Zdounečtí ochotníci pokračují
Na konci listopadu loňského roku, kdy jsme úspěšně dohráli
hru „HOLOUBEK“, jsme řešili otázku, co budeme nacvičovat a
hrát dále.
Sice jsem už během loňského léta obdržel a pročetl spoustu
scénářů (nejen od p. Okáníka), ale žádný z nich mě nezaujal
natolik, že bych řekl: „Tak, jde se nacvičovat!“. Nechci tím říct,
že by byly špatné. To zdaleka nebyly. Ale pořád narážíme na
stejný problém, a to nedostatek herců. V mnoha scénářích se
to hemží postavami, které nejsme schopni všechny obsadit.
A právě z tohoto nedostatku vznikla odvážná myšlenka, že
bychom zkusili něco napsat sami. Tak se zrodil scénář, který
nesl pracovní název „LEBEDOV“ a od února jsme začali podle
tohoto scénáře nacvičovat v prostorách cukrárny. Dnes už
jsme tak v půli své práce a čeká nás letní pauza. A hned po
prázdninách tuto hru docvičíme a na podzim Vám
předvedeme svou první vlastní divadelní hru s názvem „U nás
v Lebedově“.
Za zdounecké ochotníky
Petr Zapletal

Zdařilá rekonstrukce kapličky a zvoničky v Nětčicích
Na jaře letošního roku byly provedeny
stavební úpravy obecní zvonice a kapličky
v Nětčicích. Chtěli bychom poděkovat
především Obecnímu zastupitelstvu ve
Zdounkách za schválení finančních
prostředků na provedení oprav. Dále patří
poděkování firmě pana Stanislava Kuciána
za kvalitně provedené zednické práce,
firmě pana Jana Kučery za práce
klempířské, panu Žůrkovi st. za nový oltář
v kapličce a opravu lavic i všem ostatním,
kteří se na opravách a úklidu podíleli.
Jsme rádi, že se vedení obecního úřadu
stará o to, aby se všechny památky
udržovaly a zachovávaly pro další
generace. Kaplička v Nětčicích je velmi
oblíbeným místem odpočinku. Je umístěna
v krásném prostředí. Snažíme se, aby její
okolí bylo příjemné a pěkné.
Ale musíme si postěžovat, že máme i
takové
neznámé
návštěvníky,
kteří
dokážou přírodu znečišťovat a vandalsky
ničit. Zůstaly nám jen oči pro pláč, když
jsme uviděli rozbitého vodníka – radost
dětí u malé vodní mokřady u kapličky.
Manželé Frkalovi, Nětčice
www.zdounky.cz
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Noc s paní krásných slov, mimořádného talentu a velkého srdce
Marií Ebner Eschenbach
18 malých čtenářů MK ve Zdounkách vzdalo zajímavým
způsobem hold rakouské spisovatelce, nositelce významných
rakouských vyznamenání, rodačce ze Zdislavic paní hraběnce
Marii von Ebner-Eschenbach, rozené Dubské.
V pátek 24.6 v 16.00 hod. jsme se se vydali po jejích stopách.
Vzhledem k tomu, že bylo velké vedro, nešli jsme pěšky, ale vezli
se auty. První zastávkou byly Hoštice. V Hošticích spisovatelka
ráda pobývala u svého bratra Adolfa. V parku jsme se
vyfotografovali i u pomníku Marie Ebner-Eschenbach, který je
složený ze dvou částí – z podstavce a busty. Na podstavci je
reliéf znázorňující výjev z knihy Obecní dítě. Busta již nevypadá
dobře, potřebovala by zrestaurovat. Děti si vyslechly i historii
zámku za druhé světové války, kdy na zámku sídlil synovec
spisovatelky František Dubský. Zde byl partyzány oddílu Olga
zajat generálmajor von Müller a okresní hejtman dr. Karel
Koblischek. Po odchodu partyzánů málem Hoštice stihl hrozný
osud Lidic. Muži již kopali hrob … Díky hraběti a jeho dceři
gestapáci od poprav upustili. Pan správce dětem ukázal i místo,
kde hraběnka sedávala a psávala. Také připomněl, že se na
zámku natáčely seriály Znamení koně, Četnické humoresky a
v současné době se natáčí další film, ale pan správce nechtěl
prozradit jaký. Zámek je opravený, park udržovaný a vnitřek
nádherně zařízený, o čemž se mohla přesvědčit jen paní
knihovnice. Veřejnosti není přístupný. Hoštický zámek hlídá
krásný vlkodav, kterému paní knihovnice přinesla piškoty, ale pan
správce tomu nebyl moc rád…
Z Hoštic jsme odjeli do Zdislavic, rodiště spisovatelky. Zámek byl
konečně po mnoha letech prodán novému majiteli, který bohužel
dal příkaz poopravit plot, aby se ani do parku nikdo nedostal. Tak
plánované posílání lístku po větru se nemohlo uskutečnit na
stejném místě, odkud svá psaníčka posílala po větru samotná
spisovatelka. Vybrali jsme místo na kopci nad hrobkou a posílali
po větru citáty M. Ebner-Eschenbach. Generální tajemnice
společnosti Czech National Trust Ing. Eva Žallmannová se
poněkud opozdila, tak pro mnohé z dětí se zdálo čekání v tom
horku nekonečné. Nakonec jsme se dočkali. Dověděli jsme se,
kde přesně je pochována spisovatelka i se svým mužem a mnoho
jiných zajímavostí. Prohlédli jsme si kapli, ovšem největší zážitek
pro děti byla prohlídka spodní hrobky v úplné tmě. To se jim moc
líbilo, některé šly i dvakrát. Ze Zdislavic jsme se přesunuli do
zámku ve Zdounkách, kde děti čekalo velké překvapení.
V salonku je již netrpělivě vyhlížela sama paní hraběnka Marie
von Ebner-Eschenbach, která vyprávěla o svém dětství, životě i
tvorbě. Jako za starých časů i tento večer obdarovala přítomné
děti sladkostmi a přiznala se i ke své největší neřesti - hraní karet
a kouření doutníků. Děti slíbily, že si před spaním přečtou její
povídku a paní knihovnice jí udělala radost slibem šířit dál její
krásná slova a myšlenky.
Poté malí čtenáři měli za úkol najít v parku na stromech lístečky
se slovy a z těch pak složit jeden spisovatelčin citát. Nebylo to
jednoduché, nejprve se nenašly 3 lístečky a pak složit citát bylo
dost obtížné. Ale děti to nakonec zvládly, a tak si konečně mohly
opéci špekáčky na ohništi, které připravil zámecký pán. V této
době bylo po úporném vedru v parku přenádherně, a tak toho děti
využily. Před spaním ještě zvládly stezku odvahy, vyslechly
povídku Pěnkava a až na jedince spokojeně usnuly. Spát ve
skutečném zámku byl pro ně zajímavý zážitek.
Ráno po snídani obdržely pamětní listy a barevnou fotografii
Marie EbnerEschenbach a vrátily se všechny v pořádku do
náruče svých rodičů.
Závěrem bych chtěla poděkovat především manželům Vrškovým,
panu starostovi, paní Sedláčkové, paní Vlasákové, paní
Foltýnové a mé dceři a jejímu manželovi. Prostě všem, kteří mi
nějak při této akci pomáhali. Největší poděkování ovšem patří
paní Aničce Čevelové za neuvěřitelně krásné ztvárnění paní
hraběnky Marie.
Děkuji. L. Paličková
www.zdounky.cz
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Dobrý den, vážení občané obce Zdounky...
… dovolte mi prosím, abych se podělil o své dojmy s
Vaší obce, které jsem nasbíral během 14 dní, které jsem
strávil v okolí Zdounek.
Jmenuji se Jiří Beránek a pracuji jako fotograf pro
Czechtourism, příspěvkovou organizaci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, jezdím po krajích a hlavně obcích, kde
fotím vše, co mne zajímá, náměstí obcí, okolní krajiny,
kostely, zámky a hrady a hlavně kolorit obcí...různé
slavnosti, sportovní a zájmové aktivity.
Při projíždění obcí Zdounky mne zaujala dominanta
kostela s přilehlou budovou, když jsem přišel blíže, zjistil
jsem, že se jedná o základní školu, nachystal si tedy
"nádobíčko" fotoaparát a začal fotit. Kostel i škola jsou
nádherné stavby a jde vidět, že jsou více než ve
skvělém a upraveném stavu.
Pořádek byl pro mě trochu až zarážející, prozatím jsem
se nesetkal s tak upravenou a uklizenou obcí.
Potkala mne starší paní, ihned se ptala, co to dělám a kde bydlím, vysvětlil jsem vše potřebné, přišla další paní a později ještě
dvě, a tak začalo moje vyptávání... Co je ve Zdounkách zajímavého, pěkného a kde v okolí se dá jít na procházku přírodou.
Dámy mne dokonale provedly obcí a já zajistil více než 400 fotografií. Zámek, kulturní dům, obě budovy školy, školku,
náměstí, kostel, ulice... zdravotní středisko, čerpací stanici, fotbalové hřiště, novou hasičskou zbrojnici, byl jsem nadšený, ve
Vaší obci je prostě vše potřebné pro život. Za vše prý může pan starosta, jak mi řekly dámy, které mne doprovázely. Za něj se
obec i přilehlé dědiny rekultivují a umí dokonale hospodařit.
Ubytování jsem našel v Lesním penzionu na Bunči a toulal se okolím Zdounek, zamířil do malebných Divok, Nětčic, Cvrčovic
a nezapomněl na restaurace a hospůdky, kde se samozřejmě člověk dozví nejvíce.
Pozvaly mne na místní fotbalové hřiště, kde se konal zápas, a já mohl zhlédnout utkání, ve kterém se bohužel nepovedlo
domácím Zdounkám vyhrát, ale nevadí, těch vyhraných je určitě více. Na hřišti sedělo pár starousedlíků, kteří mi ochotně
povídali o historii i současnosti Zdounek a opět již zmiňovanou chválu na vedení obce, i když prý pracovní příležitosti nejsou
takové, jak by se patřilo. S tímto problémem se potýká mnoho menších obcí.
Chci touto veřejnou cestou poděkovat Vám všem obyvatelům Zdounek, Cvrčovic, Nětčic, Divok a vedením obcí, skutečně
takhle pěkných městeček je jako šafránu...,kde se lidé snaží o krásné spolužití.
S pozdravem Jiří Beránek.
P.S. Pro otylého, vysokého pána, který hulvácky křičel po hráčích fotbalu, zřejmě trenér... ti kluci to nedělají pro Zdounky,
jak jste po nich neurvale řval, ale sportují pro sebe!

Činnost SDH Zdounky

Jiří Beránek
cestovního
ruchu tradiční
- CzechTourism
VČeská
sobotucentrála
21. května
proběhl
pohádkový les v divockém lese Boří,
který spolu pořádáme s ČSOP Divoky a
letos se nám podařilo zdárně uspořádat
38. ročník.
Co na tomto ročníku bylo zajímavé hned
od rána, bylo teplé a slunečné počasí,
které jsme nepamatovali za posledních
deset let pořádání této akce. Kdo se
vydal na pohádkový les, určitě nelitoval.
Na trase pohádkového lesa na něj čekalo
celkem 45 pohádkových a filmových
postaviček, ukázka lidových řemesel,
výstava hasičské techniky a výborné
občerstvení na hřišti a u hájenky.
Co se týče další akce, kterou jsme pořádali v tomto čtvrtletí, byla v sobotu 9. 7.
Celkem se tohoto ročníku zúčastnilo přes 2016 „ Červencová noc „ s rockovou kapelou Premier. Tato kapela přilákala 200
dva tisíce návštěvníků. Do pohádkového návštěvníků, kteří se protančili až do ranních hodin. Ti, co se přímo nezúčastnili,
lesa naši návštěvníci mohli využít mohli poslouchat ze svých domovů, protože vlivem počasí byla muzika unášena do
kyvadlové dopravy autobusem, nebo se ulic naší obce. Proto za pořadatele vyslovuji velké poděkování za trpělivost a
svést parním vlakem, který jezdil pochopení, že se to tu jednu sobotu v roce dalo vydržet. Poděkování patří všem,
z Kroměříže do Zborovic celé dopoledne. kteří se podíleli na přípravách této akce, všem sponzorům, Obecnímu úřadu ve
Všem
návštěvníkům
bych
chtěl Zdounkách, autodopravě M. Kupce za poskytnutí mobilního podia a všem, kteří se
poděkovat za ukázněnost a trpělivost, podíleli na kladném průběhu akce.
všem, kteří se podíleli na přípravách, U obou výše zmíněných akcí se budeme těšit na další ročník v nadcházejícím roce.
všem sponzorům, Obecnímu úřadu ve S činností našeho SDH vás seznámíme v následujícím vydání Zdouneckého
Zdounkách, pekařství Ing. Vávry ve zpravodaje, jak se dařilo našim mladým hasičům v celé sezoně a také jak pracovala
Zdounkách a také všem členům obou naše zásahová jednotka obce a jak reprezentovala naše SDH družstva mužů a žen.
organizací za spolupráci a průběh
pohádkového lesa 2016.
Za SDH Zdounky M.S.
Co se týče další akce, kterou jsme
pořádali v tomto čtvrtletí, byla v sobotu 9.
www.zdounky.cz
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Oslavy 140 let založení SDH Zdounky
V sobotu 25. 6. 2016 proběhly oslavy 140 let od založení
sboru dobrovolných hasičů ve Zdounkách.
Program oslav byl bohatý. Hned ráno celou obec
probudila dechová hudba Zdounečanka na historickém
voze Škoda superb 903, které je chloubou SDH Střílky a
celý den bylo k vidění na výstavě hasičské techniky. Ta
probíhala za domem kultury, celkem tam bylo vystaveno
20 exponátů jak historické, tak současné hasičské
techniky. Současně s výstavou za domem kultury
probíhala v malém sále DK výstava archiválii SDH
Zdounky.
Před devátou hodinou vyrazil průvod hasičů v čele
s prapory sboru a obecního úřadu do kostela, kde se
konala mše za zemřelé hasiče, poděkování zakládajícím
členům, závěrem tohoto aktu bylo pietní kladení věnců.
Pak se průvod přesunul opět do domu kultury, kde
proběhla slavnostní schůze, na které byla přečtena
zpráva za 140 let trvání sboru, místní mladí hasiči si
připravili kulturní program a tak, jak je to na oslavách
zvykem, byli oceněni členové sboru za svou vykonanou
práci.
Ve čtrnáct hodin proběhlo na hasičské zbrojnici ve
Zdounkách slavnostní svěcení nových zásahových
vozidel a po roce zkušebního provozu byly předány
zásahové jednotce starostou obce Ing. Martinem
Drkulou. Zároveň byla předána slavnostní stuha na
prapor, která tento významný den bude na věky
připomínat stejně jako věrná služba nové cisternové
automobilové stříkačky Tatra terno 1 a dopravního
vozidla Ford Tranzit. Tyto vozy pořídila obec Zdounky
v roce 2015.
V patnáct hodin vypuklo ukázkové odpoledne historické a
současné techniky. V úvodu při ukázce historického
hašení a malé scénce členů našeho sboru na pomoc
vyrazila čtyřkolová ruční dvouproudá stříkačka tažená
koňským spřežením, tak jako v roce 1880, kdy do našeho
sboru byla zakoupena. Všichni diváci mohli vidět, že je
stále plně funkční a je chloubou našeho sboru.
Během tří hodin byly k vidění ukázky: ručních koňských
stříkaček, parní stříkačky s Kvítkovic, dopravních
stříkaček, přenosných stříkaček, ukázka automobilu
Škoda ze Střílek. V přestávce se předvedla naše
družstva mladých hasičů a dorostenců při ukázce
požárního útoku. V druhé polovině ukázek bylo
nastíněno, co se děje po nahlášení požáru, proč houká
siréna a jak funguje činnost dobrovolných hasičů. Dále
byla profesionálními hasiči z Kroměříže předvedena
ukázka vystříhávání z havarovaného vozu a spolupráce
IZS.
Na závěr všech ukázek proběhla přehlídka CAS Tatra
Terno 1 v podání místního SDH, SDH Hulín a SDH
Kvasice, tyto sbory udělaly tu pomyslnou tečku celého
odpoledne tím, že dětem položily barevnou pěnu, která
byla k vidění poprvé.
Po celém náročném tropickém dni večer proběhlo
posezení s hasiči a malá taneční zábava v areálu SDH
vedle hřiště TJ Zdounky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách a na kladném průběhu našich oslav.
Poděkování patří všem zúčastněným sborům z okolí za
zapůjčení techniky a za ukázky a v neposlední řadě za
dobrou spolupráci.
Poděkování patří Obecnímu úřadu ve Zdounkách za
pomoc při oslavách.
Doufám, že se nám všem podařilo důstojně oslavit 140
let trvání našeho sboru.
Marek Sýkora
Za SDH Zdounky starosta sboru
www.zdounky.cz
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Tělovýchovná jednota Zdounky
Mládežnická družstva
Zdounky

V uplynulé soutěžní sezoně 2015/2016
mládežnická družstva TJ Zdounky
bojovala
ve
čtyřech
věkových
kategoriích, a to starší žáci, mladší žáci,
mladší přípravka a fotbalová školička.
Tým starších žáků po ne příliš vydařené
podzimní části na jaře zabojoval a
výsledkem bylo 9. místo v tabulce se
ziskem 22 bodů a skóre 63:105.
Mladší žáci byli složeni většinou z kluků,
kteří patřili věkem k mladší kategorii a v
soutěži statečně bojovali se střídavými
úspěchy, kdy nastříleli poměrně hodně
branek, ale také často inkasovali (skóre
58:69), takže při zisku 18 bodů se
umístili v tabulce na čtvrtém místě.
Radost nám udělal tým mladší přípravky,
který suverénně vyhrál svoji skupinu. V
polovině června proběhl na domácím
hřišti finálový turnaj, kde kluci a holky
také zvítězili, a stali se tak přeborníky
okresu v kategorii mladších přípravek.
Tito mladí fotbalisté se spolu již sehrávali
třetím rokem a díky svému poctivému
přístupu k tréninkům a díky vedení
náročného a empatického trenéra Petra
Bíbra se předvedli v zápasech místy
velmi sympatickým herním projevem.
Nejmladší kategorii fotbalovou školičku
učí ty nejmenší prvním fotbalovým
krůčkům se svatou trpělivostí bývalý
prvoligový fotbalista Jirka Klabal. V této
kategorii se výsledky neuvádějí, o to více
těší elán a nadšení nejmladších
fotbalistů.
Vedení TJ Zdounky poskytuje mladým
fotbalistům perfektní zázemí v podobě
licencovaných trenérů a taktéž kvalitní
materiálové zázemí ve fotbalovém
areálu a v zimě tréninky ve sportovní
hale.

Tímto zveme všechna děvčata
a chlapce, kteří mají rádi
pohyb a sport, aby se k nám
připojili. Rádi mezi sebe
přivítáme nové spoluhráčky a
spoluhráče.
Tréninky začínají od září vždy
v úterý a čtvrtek v 15.30 žáci
a v 18.00 přípravka a fotbalová
školička.

Hodnocení sezony
Myslím, že jsme celkově spokojeni a snad i naši fanoušci s umístěním i s
předváděnou hrou, hlavně v jarních kolech. Trošku mrzí podzimní rozjezd, kde
jsme ztratili kontakt s čelem a taky fakt, že se nám nedaří proti týmům, které
bychom měli porážet. Když se podívám zpět na naše výsledky.., kdybych
počítal jen vzájemné zápasy mužstev horní poloviny tabulky, tak jsme okres
vyhráli, ale to je jen kdyby. V defenzívě jsme celkem obstáli a máme nejmíň
obdržených branek, směrem dopředu to taky jde, jen ta koncovka ..někdy je
neuvěřitelné, co všechno nedáme. Celou sezonu nás doprovázela zranění, ale
kádr je široký a možnost dostali všichni. Na další sezonu již budeme bez
stopera Marka, Havránka a otazník zatím visí nad Věžníkem. Tyto kvalitní
hráče bude těžké nahradit, ale již v hledáčku máme nástupce. Okresní přebor
jako soutěž co do kvality hodnotím pozitivně, některá utkání splnila očekávání,
byla atraktivní a snesla by i přísné měřítko a to platí i pro soupeře. Těšíme se
na další ročník, na naše diváky i soupeře. Snad zase nezaspíme začátek
podzimu a budeme se rvát o špici tabulky.
Čevela Zdeněk
předseda

www.zdounky.cz
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ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ PODZIM 2016
Muži- okresní přebor
kolo
Soupeř
1 Venku Lubná
2 Doma Mrlínek
3 Venku Střílky
4 Doma Skaštice B
5 Venku Slavkov
6 Doma Břest
7 Venku Roštění
8 Doma Chvalčov
9 Venku Holešov B
10 Venku Komárno
11 Doma Loukov
12 Venku Těšnovice
13 Doma Počenice
14 Doma Lubná

Datum
So 6.8.
Ne 14.8.
Ne 21.8.
Ne 28.8.
Ne 4.9.
So 10.9.
Ne 18.9.
Ne 25.9.
Ne 2.10.
Ne 11.10.
Ne 16.10.
Ne 23.10.
Ne 30.10.
Ne 6.11.

Začátek odjezd autobusu
16:30
15.15 hod.
16:30
16:30
15.15 hod.
16:30
16:00
14.15 hod.
16:00
15:30
14. 00 hod.
15:30
10:15
8.45 hod.
15:00
13.00 hod.
15:00
14:30
os. auty
13:30
14:00

Oslavy 40 let dechové hudby Zdounečanka
16. červenec – přesně 10 let na den, kdy Zdounečanka uspořádala první Festival dechových hudeb u příležitosti
svého výročí. Od té doby se do naší obce sjíždí pravidelně až stovky fanoušků tohoto žánru, aby si nejen při již tradičních
listopadových koncertech s předními dechovkami zanotovali své známé písničky a pobavili se při společných setkáních.
Poprvé sobota, poprvé za travnatým hřištěm na betonu, poprvé s dopravou historickými vlaky. I tak se dá popsat
připravený slavnostní den. Jasná obloha se bohužel až tak naplánovat nedala. Letošní oslavy 40. výročí od založení
dechové hudby Zdounečanka sice měly velkou nepřízeň počasí a s ní i několik vad na kráse, ale vzhledem k tomu, že
trocha improvizace k muzice prostě patří, troufám si tvrdit, že se zdařily.
Celý program zahájil v 15 hodin starosta obce Ing. Martin Drkula a prvními tóny Dechový orchestr ZUŠ Zdounky pod
vedením Pavla Skopala. V repertoáru zazněla mimo jiné i skladba bývalého ředitele, kapelníka a již téměř před rokem
předčasně zesnulého skladatele Miroslava Nauče Tobě, maminko. Soubor, který naši obec i ZUŠ vždy úspěšně
reprezentoval, připomněl i onu skutečnost, že díky jeho tradici nejspíš došlo v roce 1976 ke vzniku dechové hudby. Bývalí
hráči souboru tehdejší LŠU a žáci Štěpána Nesvadby byli právě u zrodu Zdounečanky. A právě tito zakladatelé spolu
s dalšími bývalými muzikanty celé historické éry nacvičili na tento den speciální program. Blok „staré gardy“ obsahoval jak
vítězné skladby ze Zlaté křídlovky ´84, tak průřez nejoblíbenějších písní. Nebylo snadné hráče a zpěváky oslovit, vše
připravit a secvičit. Za tím vším stojí velké úsilí týmu vedeného bratry Jaromírem a Radomírem Kupcovými, Richardem
Plachým a Pavlem Skopalem st., který jako bývalý umělecký vedoucí vedl kapelu i dnes. Taktovku ovšem na čas převzal i
dirigent a autor skladby Expres Jiří Volf. Nechyběla ani sólová skladba TigerRag, kterou vystřihl bývalý hráč Robert
Kozánek, v současnosti 1. trombonista České filharmonie a docent JAMU v Brně.
Po prvních dvou zdouneckých souborech patřilo pódium našim kamarádům z hanácké dechové hudby Hulíňané.
Jsme rádi, že pozvání přijali právě oni a zpestřili program našich oslav svými skvělými výkony.
Vyvrcholením bylo vystoupení současné Zdounečanky pod vedením kapelníka Rudolfa Foltýna, který měl na svých
bedrech rovněž organizační zajištění celé akce. Pro toto vystoupení zvolili muzikanti taktéž průřez domácí tvorbou
z autorské dílny svých bývalých členů (Nauč, Plachý, Skopal, Kohoutek). Zazněl mimo jiné i poslední valčík Miroslava
Nauče Noc pod hvězdami nebo úprava populární písně Ty a já, o kterou se postaral současný umělecký vedoucí Michael
Fojtů.
Festivalem provázela jako vždy Ivana Slabáková, která si tentokrát s Moravankou zazpívala na taneční zábavě po
skončení celého festivalu. Ta se již odehrála v interiérech domu kultury.
V průběhu oslav se vzpomínalo jak na muzikanty, tak na zpěváky, přivítali jsme desítky bývalých členů. Nešlo nemyslet
na našeho Miroslava Nauče, bez kterého by Zdounky s největší pravděpodobností nebyly po kulturně společenské
stránce tam, kde jsou. O to víc nás těší, že právě naše hosty a příznivce neodradil liják, zůstali nám věrni a někteří mezi
kapkami deště i tančili. Stejně velké poděkování si zaslouží všichni ti, bez kterých by se tento den neobešel – ať už měli
na starosti cokoliv z mnoha potřebných úkolů.
za všechny pořadatele Jiří Jablunka
www.zdounky.cz
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